
 
 
 
 
 

 
 

 

DECLARAÇÃO SOBRE A PROPOSTA DO DIPLOMA DO CONCURSO  

PARA A VINCULAÇÃO EXTRAORDINÁRIA DE DOCENTES EM 2014 

 

 

Tal como afirmou anteriormente, o SEPLEU considera positiva a vinculação de docentes aos 

Quadros, embora considere o número (2000) proposto pelo MEC insuficiente para a satisfação 

das reais necessidades do sistema educativo. 

 

Todavia, discordamos profundamente com o concurso extraordinário para a concretização 

desta medida. Por isso, não sugerimos alterações ao diploma que nos foi proposto, em nome 

da coerência, honestidade, independência e transparência que procuramos estejam sempre 

presentes na nossa prática sindical. Em nome destas premissas e existindo alternativa ao 

proposto pelo MEC, consideramos que as eventuais propostas de alteração que poderíamos 

fazer ao diploma, não seriam coerentes com a nossa posição de fundo. 

 

Não alcançamos, de todo, as razões que impedem o MEC em realizar um concurso externo e 

interno intercalar onde houvesse um real apuramento de vagas, de modo a possibilitar aos 

docentes de carreira que estão há vários anos longe das suas residências familiares, 

considerando que no concurso do ano passado, por falta de vagas, não tiveram qualquer 

possibilidade de se aproximarem/transitarem de grupo (exemplo: docentes com muitos anos 

de serviço e com pós graduação em educação especial que depois viram as vagas preenchidas 

em contratação). 

 

A abertura de um concurso intercalar (ao abrigo do Decreto-Lei n.º 132/2012, de 27 de junho) 

em nada prejudicaria a vinculação dos docentes contratados a termo em lugares de Quadro de 

Agrupamento de Escolas (e não de Quadros de zona Pedagógica), ao qual todos pudessem 

concorrer em nome da justiça e equidade de tratamento.  
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A abertura de mais um concurso extraordinário agravaria sobremaneira as várias injustiças já 

por nos mencionadas e que se têm acumulado ao longo dos anos. 

 

 

 

 

Lisboa, 28 de fevereiro de 2014 

 

Pel’A Direção 

O Presidente 

Pedro Nunes Ladeira Gil 
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